Санаторій-профілакторій «Портовик»
Санаторій-профілакторій «Портовик» був створений як структурний підрозділ ДП МТП «Южний» у
1994 році для забезпечення оздоровлення та лікування працівників порту «Южний», враховуючи
специфіку виробництва та можливість оздоровлення без відриву вад роботи.
У зв’язку з реорганізацією ДП МТП «Южний» і утворенням ДП «АМПУ» з 13.06.2013 року СП
«Портовик» є структурним підрозділом ЮФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП «Южний»). На
сьогоднішній день в СП «Портовик» працює 70 працівників.
Основними напрямками діяльності санаторію-профілакторію «Портовик» є надання послуг
санаторно-курортного лікування працівникам ДП «АМПУ» та стороннім клієнтам за наступними
напрямками:
-

Захворювання та реабілітація після травм опорно-рухової системи;
Захворювання органів дихання;
Захворювання серцево-судинної системи;
Захворювання органів травлення.

У 2016 році в СП «Портовик» було оздоровлено близько 3200 осіб, із них 400 дітей. Курс
оздоровлення пройшли гості із України, Білорусії, Молдови, Ізраїлю, Азейбарджану, Латвії, Литви,
Болгарії, Німеччини, Росії. П'ята частина гостей - це робітники ДП "АМПУ". Більше половини з
цього числа – робітники адміністрації морського порту "Южний" та члени їх сімей. Також активну
участь в оздоровлені своїх робітників в СП "Портовик" приймає адміністрація і профспілкова
організація робітників морського порту "Октябрьск". Інша кількість - це робітники Іллічівської та
Одеської адміністрації морських портів, робітники центрального апарату Міністерства
інфраструктури України. Середній термін перебування відпочиваючих в санаторії-профілакторії
«Портовик» складає від 10-ти до 20-ти днів.
Частка завантаженості у 2016 році становила 38,1% або 14 232 чол-днів, що на 1714 чол-днів більше
ніж у 2015 році. Середній дохід за 1 відпочиваючого збільшився на 59 % і склав 371,64 грн/добу .
За 2016 рік дохід СП "Портовик" склав 8 873,6 тис.грн. У порівнянні з 2015 роком дохід санаторіюпрофілакторію «Портовик» збільшився на 40 %, плановими показниками - 44%.
Найбільш питому вагу 50 % становлять доходи від продажу путівок на оздоровлення. Друге місце
посідають доходи від послуг харчування 22 %, та дохід від спортивних послуг – 15%, частка доходів
від послуг проживання та надання медичних послуг відповідно складає 8% та 4%. (Див. діаграма №
1)

У 2016 році найбільш популярними серед відвідувачів спортивного комплексу є послуги басейну –
близько 24 тис. відвідувань, та послуги тренажерного залу – 4 тис. відвідувань . Ігровий зал, літні
майданчики, тенісний корт на протязі року були задіяні більше 2400 годин для тренувань та змагань з
різних видів спорту. (Див. діаграма № 2).

Серед медичних послуг СП «Портовик» в пріоритеті послуги електросвітлолікування близько 1600
відвідувань, Соляну печеру та послуги теплолікування відвідало по 1000 осіб відповідно. Не

зважаючи на те, що дані послуги входять до вартості путівки на оздоровлення, вони користуються
попитом серед жителів м. Южне та околиць міста. Також в СП «Портовик» користуються попитом
такі послуги, як стоматологічні, масажиста, ванного відділення (див. діаграма № 3).

На виконання фінансового плану на 2016 рік для забезпечення якісного обслуговування відвідувачів
СП «Портовик» було укладено 18 договорів на товари та послуги на загальну суму 4 650 тис. грн. На
протязі року в СП "Портовик" був здійснений ремонт будівлі, теплових вузлів і благоустрій території
та пляжу на суму 2 226 тис. грн. Для висвітлення інформації про послуги СП «Портовик»,
зручності бронювання путівок, а також для залучення клієнтів розроблений та запущений сайт spportovik.com.ua , організований безперебійний доступ для гостей до мережі Інтернет.

На протязі 2016 року на базі санаторію-профілакторію «Портовик» було організовано біля сотні
заходів різного направлення: навчальні , спортивні, розважальні, із них:

-

Тренування ГК «Портовик» та проведення ігор Чемпіонату України з гандболу;
Спартакіада 2016 серед працівників адміністрації морського порту «Южний» з наступних
видів спорту: міні-футбол, настільний теніс, плавання;
Проведення навчання працівників компанії ТОВ «Медіа-ключ»;
Інтелектуальна гра Брейн-Ринг серед працівників філій ДП «АМПУ»;
Організація корпоративного заходу до дня банківського працівника ,а також навчання
працівників «Райфайзен Банк Аваль»;
Дитячий табір спортсменів з плавання «Спортінвестплюс»;
Дитячий міжнародний спортивний табір ТОВ «Трилистник» J-Sport Diplomat 2016;
Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Перлина Южного»;
ХХХ Міжнародні змагання з вільної боротьби;
Проведення семінару – організатор Спеціалізований морський порт «Октябрськ»;
Змагання «Мама, тато, я – спортивна сім’я»;
Змагання з міні-футболу серед філій ДП «АМПУ»;
Кубок Южного регіону з Черлідінгу;
Навчання з охорони праці серед представників філій ДП «АМПУ»;
Проведення новорічних вогників відділів адміністрації морського порту «Южний».

Санаторій-профілакторій «Портовик» надалі проводить роботу, щодо підвищення якості надання
послуг.
У 2017 році СП «Портовик» планує продовжувати роботу з профспілковими організаціями країни,
почати роботу з туристичними операторами та агентствами, спортивними командами, громадськими
організаціями, проводить роботу щодо залучення клієнтів.

